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Technická špecifikácia
Bluetooth verzia: v5.2
Bezdrôtový dosah: až do 10m
Pásmo: 2,4 GHz, Class 2
Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP Viacbodová 
technológia: Párovanie a udržanie spojenia s dvoma 
telefónmi a príjem hovorov na oboch telefónoch 
Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100Hz 8KHz Citlivosť 
mikrofónu: -44 dBm ± 3 dB
Menič: 10 mm
Doba hovoru: až 8,5 hodín
Pohotovostná doba: až 130 hodín
Doba nabíjania: približne 2 hodiny
Nabíjací konektor: mikro-USB
Vlastnosti: akustická výstraha, monitorovanie stavu 
batérie na iOS, automobilová nabíjačka (1A) Názov 
zariadenia pre párovanie: Telur Vox 60 Rozmery 
výrobku: 54 x 18 x 23,5mm
Hmotnosť: 11g

Rýchly začiatok
Slúchadlová súprava obsahuje nasledujúce časti s 
rozdielmi v závislosti na konkrétnom modeli:

1.  Kontrolka LED (červená, zelená alebo modrá)
2.  Multifunkčné tlačidlo MFB (s ikonou telefónu 
alebo napájania) / prepínač
3.  Tlačidlo hlasitosti s označením "+" a 
"-" (niektoré modely nepodporujú)
4.  Nabíjací konektor
5.  Háčik za ucho
6.  Mikrofón
7.  Náušník



Pred použitím, slúchadlovú súpravu plne nabite. 
Detaily, ako batériu nabíjať, nájdete v kapitole 
"Nabíjačka a batérie" v tomto manuáli.
Pre párovanie zvoľte kompatibilný mobilný telefón 
alebo iné Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní  
nájdete v kapitole "Základné operácie".
Rada: V blízkosti slúchadlovej súpravy neuchovávajte 
kreditné karty a magnetické dátové nosiče; mohlo by 
dôjsť k vymazaniu uložených dát.

Základné operácie
Poznámka: krátke stlačenie = jedenkrát stlačte 
tlačidlo; 
dvojnásobný stlačenie = 2x rýchlo stlačte tlačidlo; 
dlhé stlačenie = tlačidlo stlačte a podržte na dobu 
dlhšiu ako je jedna sekunda.

Zapnutie a párovanie
1.  Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte 
multifunkčné tlačidlo MFB až začne červená a modrá 
LED kontrolka striedavo blikať, potom tlačidlo uvoľnite 
(súčasne sa ozve zvuk alebo hlasový tón) a 
slúchadlová súprava vstúpi do režimu párovania.
2.  Vo vypnutom stave, stlačte multifunkčné tlačidlo 
MFB v okamihu, keď uvidíte modrú kontrolku blikať 
alebo začujete hlasové oznámenia "Power on, 
Pairing" (Zapnuté, párovanie), potom slúchadlová 
súprava vstúpi do režimu párovania automaticky.
3.  Vo vypnutom stave, stlačte a podržte multifunkčné 
tlačidlo MFB na 3 sekundy, slúchadlá sa zapnú. 
Červená a modrá kontrolka synchrónne trikrát zabliká, 
súčasne sa ozve oznámenie "Power On" (Zapnuté). 
Potom červená a modrá kontrolka budú striedavo 
blikať a ozve sa oznámenie "Pairing" (Párovanie).



4. Ak je slúchadlová súprava vypnutá, posunutím 
prepínača hore ju zapnete. Ozve sa hlasové 
oznámenie "Power on" (zapnuté) a slúchadlá 
automaticky vstúpia do režimu párovania. Kontrolka 
bude striedavo červeno modro blikať. Slúchadlová 
súprava sa automaticky vypne po 180 sekundách, 
kedy vyprší čas párovania. Po vypršaní časového 
limitu sa na 2 sekundy rozsvieti červená kontrolka a 
vypnutie je sprevádzané hlasovým oznámením "shut 
down" (vypnuté).

Pripojenie:
Mobilný telefón zapnite a spustite Bluetooth a v 
zozname zariadení vyhľadajte slúchadlovú súpravu 
pod názvom "Tellur Vox 60". Slúchadlá vyberte a ak 
je vyžadované, zadajte heslo 0000 (ak je verzia 
Bluetooth V2.1 alebo novšia, nie je nutné heslo 
zadávať), pre úspešné pripojenie vyberte služby 
slúchadlovej súpravy.
Prijatie hovoru:
Niektoré slúchadlové súpravy oznamujú prichádzajúci 
hovor tónom, vibráciami, zvukom bzučiaka, hlasovou 
výzvou alebo výzvou telefónneho čísla. Pre príjem 
hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo MFB a vstúpte do 
režimu hovoru.
Odmietnutie hovoru:
Pri prichádzajúcom hovore dvakrát kliknite alebo dlho 
podržte multifunkčné tlačidlo MFB / Volume+ / 
Volume- a uvoľnite v okamihu, keď začujete bzučiak/
hlasovú výzvu. Slúchadlá hovor odmietnu. 
Ukončenie hovoru:
V režime hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo 
MFB, tým hovor ukončíte.



Ovládanie hlasitosti:
Ak je Vaša slúchadlová súprava vybavená ovládačom 
hlasitosti, pri hovore krátko stlačte Volume+ pre 
zvýšenie hlasitosti alebo Volume- pre zníženie 
hlasitosti.
Prepínanie hovorov:
Pri hovore prostredníctvom Bluetooth slúchadlovej 
súpravy, dlho alebo dvakrát stlačte multifunkčné 
tlačidlo MFB, hovor prepnete do mobilného telefónu. 
Opakovaním tohto postupu prepnete hovor späť do 
Bluetooth slúchadlovej súpravy. 
Vytočenie posledného volaného čísla:
V pohotovostnom režime dlho alebo dvakrát stlačte 
multifunkčné tlačidlo MFB, dôjde k vytočeniu 
posledného volaného čísla.
Hlasové vytáčanie:
V pohotovostnom režime, pre aktiváciu hlasového 
ovládania na telefóne, dvakrát stlačte multifunkčné 
tlačidlo MFB. Pre zrušenie hlasového ovládania opäť 
dvakrát stlačte tlačidlo MFB. (Túto funkciu musí 
podporovať mobilný telefón).

Viacbodové pripojenie:
1. Postupom párovania telefónu pripojte k 

slúchadlovej súprave telefón A, a slúchadlá 
vypnite. Slúchadlovú súpravu zapnite a 
zopakujte postup párovania s telefónom B a 
potom slúchadlá opäť vypnite. Nakoniec 
zapnite slúchadlovú súpravu bez toho, aby ste 
vstúpili do režimu párovania. Slúchadlová 
súprava sa automaticky prepojí s telefónom A 
a telefónom B. Teraz slúchadlová súprava 
môže prijímať prichádzajúce hovory 



z telefónu A aj z telefónu B. (Niektoré slúchadlové 
súpravy túto funkciu nepodporujú).

2. Postupom párovania telefónu pripojte k
slúchadlovej súprave telefón A, potom vypnite na 
telefóne A funkciu Bluetooth a súčasne slúchadlá 
vypnite. Slúchadlá zapnite a zopakujte proces 
párovania s telefónom B, potom na telefóne A 
zapnite funkciu Bluetooth. Telefón A sa automaticky 
pripojí k slúchadlovej súprave. (Telefón by mal byť 
vybavený funkciou automatického návratu).

Konferenčný hovor:
1. Ak počas hovoru príde ďalší hovor, raz stlačte 
multifunkčné tlačidlo MFB, tým ukončíte aktívny 
hovor A a prijmete hovor B; dlhým stlačením 
multifunkčného tlačidla MFB na 3 sekundy 
odmietnete hovor B a pokračujete v hovore A, ak 
chcete hovor B odmietnuť. Ak počas hovoru príde 
ďalší hovor, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo 
MFB pre súčasné prepojenie hovoru A a hovoru B k 
obojsmernej komunikácii. Dlhým stlačením 
multifunkčného tlačidla na 1 sekundu podržíte 
aktívny hovor A a prijmete hovor B. Opäť stlačte 
tlačidlo MFB na 1 sekundu a obnovte hovor A.
(Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu 
nepodporujú).
Obnova továrenského nastavenia
1.  V režime párovania, kedy modrá kontrolka svieti 
alebo kedy červená a modrá kontrolka striedavo 
bliká, stlačte multifunkčné tlačidlo MFBV na 2 
sekundy a uvoľnite, červená a modrá kontrolka začnú 
synchrónne blikať.
2.  Ak sa slúchadlová súprava nabíja, stlačte tlačidlo 
Volume + alebo Volume- až modrá kontrolka 3 krát 
zabliká.



3.  Ak sú slúchadlá v režime nabíjania, stlačte 
multifunkčné tlačidlo MFB až začne modrá alebo 
červená kontrolka blikať.
4.  Slúchadlovú súpravu pripojte k nabíjačke a 
súčasne stlačte tlačidlo MFB a tlačidlo Volume- na 3 
sekundy až purpurový indikátor raz blikne. (Niektoré 
slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú)
5.  Pri nabíjaní stlačte multifunkčné tlačidlo MFB na 
5-10 sekúnd. Kontrolka tri krát zabliká a dôjde k 
obnoveniu továrenského (východiskového) 
nastavenia.

Vypnutie:
1.  Ak je slúchadlová súprava zapnutá, dlho stlačte 
multifunkčné tlačidlo MFB až začne červená a modrá 
kontrolka súčasne blikať (súčasne s pípnutím alebo 
hlasovým oznámením) - slúchadlová súprava sa 
vypne.
2.  Ak je slúchadlová súprava v akomkoľvek režime, 
prepnite prepínač smerom nadol, červená kontrolka 
sa rozsvieti na 2 sekundy a potom zhasne. Súčasne sa 
ozve hlasové oznámenie "Power off" (vypnuté).
3.  Ak je slúchadlová súprava v akomkoľvek režime, 
dlho stlačte multifunkčné tlačidlo MFB na 5 sekúnd, 
červená kontrolka sa rozsvieti na 2 sekundy. Súčasne 
sa ozve hlasové oznámenie "Power off" (vypnuté).

Varovanie o strate signálu:
Ak sa vzdialite mimo dosah signálu, ozve sa hlasová 
výzva "Disconnected" (odpojené), a slúchadlá sa 
prepnú do režimu párovania s hlasovou výzvou 
"Pairing" (párovanie).
(Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu 
nepodporujú).



Automatická obnova pripojenia:
Po zapnutí sa slúchadlová súprava pokúsi o 
automatickú obnovu pripojenia k predtým pripojeným 
mobilným telefónom. (Niektoré slúchadlové súpravy 
túto funkciu nepodporujú).
Nabíjačka a batérie
Pred použitím akejkoľvek nabíjačky pre nabíjanie 
slúchadlovej súpravy skontrolujte, či nabíjačka spĺňa 
všetky parametre. Odporúčané výstupné napätie 
nabíjačky je DC 5V +/- 0.25V, a dodávaný prúd 100 
mA až 500 mA. Vysoké nabíjacie napätie môže 
poškodiť slúchadlovú súpravu.
Slúchadlová súprava je vybavená nevyberateľnou 
nabíjacou batériou. Zo slúchadiel sa nepokúšajte 
batériu demontovať; môžete tým spôsobiť zničenie 
slúchadiel. Ak slúchadlovú súpravu nebudete 
používať po dlhšie časové obdobie, uskladnite ju na 
dobre vetranom suchom mieste a každé dva mesiace 
batériu dobite.
1.  Ak červená kontrolka bliká a ozýva sa tón 
indikujúci vybitú batériu, batéria v slúchadlách je 
vybitá. Ak aj napriek výstrahe budete slúchadlovú 
súpravu používať, môže sa automaticky vypnúť. 
Slúchadlá je nutné nabiť nabíjacím káblom 
pripojeným ku konektoru nabíjania na slúchadlách.
2.  Nabíjačku pripojte k zásuvke sieťového napätia.
3.  Červená kontrolka sa rozsvieti a slúchadlová 
súprava sa bude nabíjať. Ak sa slúchadlá nezačnú 
nabíjať, odpojte slúchadlovú súpravu od nabíjačky a 
potom ju opäť pripojte. Plné nabitie slúchadlovej 
súpravy trvá asi 2,5 hodiny. Po nabití batérie zhasne 
červená kontrolka a rozsvieti sa modrá. Nabíjačku 
odpojte od siete a od slúchadiel.



4. Plne nabitá batéria môže poskytnúť približne 4 
hodiny hovoru alebo 120 hodín pohotovostného 
režimu. Skutočná doba hovoru a pohotovostná doba 
sa môžu líšiť v závislosti na rôznych mobilných 
telefónoch, nastaveniach, metódach použitia a na 
prostredí.
Riešenie problémov

Popis problému  Príčina Riešenie

Funkcia nabíjania
zlyhala

Funkcia vypnutia
zlyhala

Kábel znovu
pripojte.

Funkcia zapnutia
zlyhala

Pre nabíjanie 
použite nabíjačku
1. Dlho stlačte 
tlačidlo MFB.

Batéria je vybitá
1. Doba podržania 
tlačidla MFB bola 
príliš krátka.

2. Prepínač nie je v 
správnej polohe.

2. Prepínač znova 
prepnite.

Nabíjací kábel nie je
správne pripojený.

Pre nabíjanie a reset
slúchadiel použite 
nabíjačku.

V dôsledku nesprávnej
operácie bola 
spôsobená chyba. 

Slúchadlovú 
súpravu
nie je možné
nájsť alebo
párovanie
zlyhalo

Slúchadlová súprava 
nie je v režime
párovania.

Povoľte slúchadlám
vstup do režimu 
párovania.

Funkcia Bluetooth v 
telefóne je v 
chybovom stave.

Reštartujte telefón 
a spustite párovanie 
znovu.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLOVANÍ

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na Vašom výrobku, 
batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás 
upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť 
na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť 
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na 
zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenie 
prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa 
zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a 
elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi 
zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého 
zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, 
ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné 
prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, 
poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti 
zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné 
prostredie.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10



